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Oběžník č.5/2015

1)      Nákazová situace
     Všechna ochranná pásma moru včelího plodu, vyhlášená v loňském roce v územní působnosti naší základní organizace byla 
ukončena kromě obcí Krčmaň, Majetín a Lipňany z důvodu vyhlášení ohniska moru včelího plodu v obci Kokory v měsíci květnu 
tohoto roku.
      Nadále platí Metodika kontroly zdraví zvířat, která nařizuje provádět laboratorní rozbor včelích vzorků  na mor včelího plodu 
před každým přemístěním včelstev mimo území stávajícího katastru.     

   
2)     Postup při podzimním léčení včelstev  proti varroáze přípravkem Varidol
              Do 30. září je nutno vložit na dna úlů vyjímatelné podložky tak, aby pokryly celou plochu dna úlu. Fumigaci Varidolem 
         zahájíme 10. října postupem, uvedeným v příbalovém letáku k léčivu. Je důležité, aby všichni naši členové toto datum z důvodu 
         plošného  ošetření  všech včelstev na souvislém území  dodrželi. Další fumigaci provádíme v intervalech 14 – 21 dnů od 
         posledního ošetření. 
              Vždy za 4 – 5 dnů po fumigaci podložky zkontrolujeme, očistíme a znovu vložíme do podmetu. Ošetření Varidolem provádíme 
         3x, až do prosince, pokud teploty neklesnou pod bod mrazu. Poklesem teplot pod bod mrazu jsou včelstva v těsném chumáči a 
         dým s účinnou látkou se dovnitř chumáče při fumigaci nedostane. Proto je v tomto období nejúčinnější metoda aerosolové 
         techniky, kdy se mikroskopické kapénky s účinnou látkou  dostanou i dovnitř chumáče včel. Tak jako v minulých letech, budeme 
         provádět v průběhu prosince  pro  naše členy toto ošetření svazovým vyvíječem. Případní zájemci se mohou přihlásit u obsluhy 
         vyvíječe pana  Slavíčka na tel. 723 779 497 nebo lépe e-mailem: slavicek.pepa@seznam.cz. Cena za ošetření jednoho včelstva je 
         10,-Kč a hradí  se hotově  obsluze vyvíječe.

         
3)     Výplata dotace 1.D. – Podpora včelařství             
            Včelařům, kteří si podali žádost o dotaci 1.D. bude dotace vyplacena ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v     době od 14.00 do 17.00 
        hod. v nové klubovně ZO Olomouc, ul. Škrétova 2, Olomouc – Šibeník. Náhradní termín výplaty pak bude 3.12.2015 od 15.00 do 
        17.00 hod. Na základě dodaných plných mocí bude dotace vydána důvěrníkovi (zmocněnci), bez plné moci bude dotace vyplacena 
        žadateli  po předložení průkazu totožnosti.   

4)     Členské příspěvky na rok 2016 
             Výše členského příspěvku se  na rok 2016 nemění. U všech členů, kteří si v termínu podali řádně vyplněnou žádost o dotaci 1.D 
        bude členský příspěvek na rok 2016 vyúčtován při výplatě dotace.
             Členové, kteří si žádost o dotaci nepodali, nebo členové, kteří  dosud včelstva nemají a nadále chtějí být členy ZO ČSV 
        Olomouc, musí nejpozději do 26.11.2015 uhradit členský příspěvek na rok 2016. Roční členský příspěvek činí 230,-Kč pro členy,
        kteří dosud včelstva nemají. Členové, kteří již včelstva mají, uhradí 200,-Kč + 30,-Kč za každé chované včelstvo. Celkovou částku
        je možno uhradit hotově do pokladny, nebo bezhotovostně na účet 256633944/0300. Variabilní symbol uvádět nemusíte, ale do 
        poznámky uveďte Vaše příjmení a dovětek: příspěvek 2016. Nezaplacením členského příspěvku je členství automaticky ukončeno.

5)     Kurz pro začínající včelaře
             ZO ČSV Olomouc ve spolupráci se Včelařskou prodejnou  v Olomouci pořádá v sobotu 10. října 2015 od 9.00hod. kurz pro
        začínající včelaře v obci Ludéřov u Drahanovic. Cena kurzu je 180,-Kč včetně oběda. Kurzu se samozřejmě mohou zúčastnit i
        ostatní včelaři, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o včelaření. Pozvánka na kurz s podrobnostmi je na našem webu čsv olomouc
        v aktualitách. 
             Závazné přihlášky přijímá vedoucí VP Olomouc paní Koppová na tel. 603 525 740, nebo na e-mail: vp-ol@bee.cz 
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